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36/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.04.2013  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 18.04.13 godkjennes som framlagt. 

 

Enstemmig: 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 18.04.13 godkjennes som framlagt. 

 

  

37/13  

REFERATSAK  

 

 

Vedtak: 

 

Referatet tas til orientering 

 

Enstemmig: 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering 

 

  

38/13  

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING- STIFTELSEN HALTEN NDM  

 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Stiftelsen Halten NDM innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Stiftelsen Halten NDM innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin etter Lov om 

omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i Skanklåna´s spiserom og Tv-stue og uteservering på tydelig avgrenset 

område utenfor låna, jfr. bilder. Videre innvilges bevilling inne på brygga i lokalet ”Krykkja” i 1. 

etg. og på ”Tørrfiskrommet” i 2. etg. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 

26.11.09:  

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:    kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:   kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 12.00 – 02.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke som er 

innvilget. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: 

Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 
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6. Laila Støen, Trondheim, godkjennes som serverings- og skjenkestyrer.  

7. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jfr. alkohollovens §1-7c. 

 

Skjenkebevillingen kan ikke tas i bruk før kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått. 

 

Enstemmig: 

 

Hovedutvalgets behandling i møte 23.05.13: 

 

Flg. omforente forslag til endring ble fremmet: 

 

Denne setning fjernes: 

”Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60 er ikke innvilget.” 

 

Tillegg: 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke ”som er 

innvilget.” 

 

Innstilling: 

 

1. Stiftelsen Halten NDM innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Stiftelsen Halten NDM innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin etter Lov om 

omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i Skanklåna´s spiserom og Tv-stue og uteservering på tydelig avgrenset område 

utenfor låna, jfr. bilder. Videre innvilges bevilling inne på brygga i lokalet ”Krykkja” i 1. etg. og på 

”Tørrfiskrommet” i 2. etg. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 

26.11.09:  

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:   kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:   kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60 er ikke innvilget. 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de 

tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. 

nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

6. Laila Støen, Trondheim, godkjennes som serverings- og skjenkestyrer.  

7. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jfr. alkohollovens §1-7c. 

 

Skjenkebevillingen kan ikke tas i bruk før kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått. 
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39/13  

GNR 4  BNR 24 DISPENSASJON FRA GJELDENDE REGULERINGSPLAN FILLINGSNES VEST  

 

 

Vedtak: 

 

1. Søker gis dispensasjon fra reguleringsplan for Fillingsnes Vest til å føre opp fritidsbolig på 

eiendommen 4/24. 

2. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil 

tilsidesette hensyn bak plan og lovverk i vesentlig grad, samt at tiltaket har klart større fordeler enn 

ulemper. 

 

Enstemmig: 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søker gis dispensasjon fra reguleringsplan for Fillingsnes Vest til å føre opp fritidsbolig på eiendommen 

4/24. 

2. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil 

tilsidesette hensyn bak plan og lovverk i vesentlig grad, samt at tiltaket har klart større fordeler enn 

ulemper. 

 

  

40/13  

GNR 3  BNR 145  SØKNAD FOR GJENOPPBYGGING AV GAMMEL BRYGGE, VEISAN  

 

 

Vedtak: 

 

1. Søker gis dispensasjon fra reguleringsplan Veisan til oppføring av brygge på eiendommen Gnr. 3 

bnr. 145 og fra plan- og bygningslovens § 1-8 om bygging i strandsone.  

2. Vedtaket fattes i medhold av plan-og bygningslovens § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil 

tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad.  

3. Det settes som vilkår at bryggen er tilgjengelig for allmenheten og at andre båter kan legge til, og at 

retningslinjene for sjønære bygg i henhold til kommuneplanens Arealdel punkt 3.10 blir ivaretatt i 

forhold til byggets utformning. 

 

Enstemmig: 

 

Forslag til vedtak: 

1. Søker gis dispensasjon fra reguleringsplan Veisan til oppføring av brygge på eiendommen Gnr. 3 bnr. 145 

og fra plan- og bygningslovens § 1-8 om bygging i strandsone.  

2. Vedtaket fattes i medhold av plan-og bygningslovens § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil 

tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad.  

3. Det settes som vilkår at bryggen er tilgjengelig for allmenheten og at andre båter kan legge til, og at 

retningslinjene for sjønære bygg i henhold til kommuneplanens Arealdel punkt 3.10 blir ivaretatt i forhold 

til byggets utformning. 
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41/13  

GNR 22 BNR 7 BYGGESAK  

 

 

Vedtak: 

 

1. Søker gis dispensasjon fra krav om reguleringsplan før tiltak, jf. bestemmelserne i kommunedelplan 

for Sistranda § 3.1 samt dispensasjon fra § 5 2.C om fremtidige boliger på Yttersian. 

2. Vedtaket fattes i medhold av plan-og bygningslovens § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil 

tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad.  

3. Boligene forpliktes til å bli tilknyttet planlagt ny vei fra vest, når den er ferdig utbygd. 

4. Det stilles vilkår om at eksisterende veg/adkomst må forberedes for å sikre midlertidig 

fremkommelighet i området. 

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalgets behandling i møte 23.05.13: 

 

Flg. omforente forslag til tillegg i pkt. 3 og 4 ble fremmet: 

 

vei fra vest, ”når den er ferdig utbygd.” 

for å sikre ”midlertidig fremkommelighet” i området. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søker gis dispensasjon fra krav om reguleringsplan før tiltak, jf. bestemmelserne i kommunedelplan for 

Sistranda § 3.1 samt dispensasjon fra § 5 2.C om fremtidige boliger på Yttersian. 

2. Vedtaket fattes i medhold av plan-og bygningslovens § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil 

tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad.  

3. Boligene forpliktes til å bli tilknyttet planlagt ny vei fra vest.  

4. Det stilles vilkår om at eksisterende veg/adkomst må forbedres for å sikre fremkommeligheten i området. 

 

  

42/13  

GNR 8 BNR 9 FLYTEBRYGGE I FLATVALSUNDET  

 

 

Vedtak: 

 

1. Søker gis dispensasjon fra reguleringsplan for Flatval til permanent utlegging av flytebrygge på 

eiendommen 8/9. Dette er under forutsetning om at tiltaket til enhver tid følger gitte tillatelser fra 

Kystverket – og kun så lenge disse tillatelsene gjelder. 

2. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil 

tilsidesette hensyn bak plan og lovverk i vesentlig grad. 

3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort.  

 

Enstemmig: 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søker gis dispensasjon fra reguleringsplan for Flatval til permanent utlegging av flytebrygge på 

eiendommen 8/9. Dette er under forutsetning om at tiltaket til enhver tid følger gitte tillatelser fra 

Kystverket – og kun så lenge disse tillatelsene gjelder. 

2. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil 

tilsidesette hensyn bak plan og lovverk i vesentlig grad. 

3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort.  

 

 

 

  

43/13  
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ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE  

 

 

Aleksander Søreng: 

 Vannledningen til Nordværa.   

Teknisk sjef Andreas Kvingedal: Kommunen har hyret advokat i saken. Det skulle vært et retsforliksmøte 

med Reinertsen som har prosjektert denne utbyggingen. Saken er utsatt til 19. august. 

 

 Skarpneset. Hvordan går det med reguleringen? 

Teknisk sjef Andreas Kvingedal: Mangler positiv uttalelse fra Fylkesmannen vedr. behovet for nytt 

næringsområde. 

 

 Besøket fra Fylkesmannen 

Teknisk sjef Andreas Kvingedal: Øyvor Helstad jobber med dato. 

 

Jorunn Skarsvåg: 

 Hvordan går det med Aqualine og resten av området på Nordhammervika? 

 Teknisk sjef Andreas Kvingedal: Har hatt møte med Geir Furberg vedr. siste endringer.  Avtalen er på 

plass.  Moloen ved kaia kan ikke bygges nå på grunn av lite steinmasser, men vil bli tatt i etterkant. 

 Han fått en del flere interessenter som ønsker å etablere seg. 

 

  

44/13  

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING - OPPLEV FRØYA AS  

 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder om bord i charterbåten «Frøycruise» på øvre og nedre salong, samt på soldekk. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 

26.11.09:  

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling. 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:    kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:   kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:    kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:   kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de 

tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. 

nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før skjenkestedet stenger. 

 

6. Stig Bremnes, Hamarvik, godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått etablerprøve for 

serveringsvirksomhet. 
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7. Valborg Bekken, Hamarvik, godkjennes som stedfortreder. 

 

8. Kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått av begge to. 

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalgets behandling i møte 23.05.13: 

 

Flg. omforente forslag til tillegg i pkt. 5 ble fremmet: 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:   kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:  kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 13.00 – 01.00 

 

Innstilling: 

 

1. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder om bord i charterbåten «Frøycruise» på øvre og nedre salong, samt på soldekk. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 26.11.09:  

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:   kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:  kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 12.00 – 02.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller 

der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, 

kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før skjenkestedet stenger. 

 

6. Stig Bremnes, Hamarvik, godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått etablerprøve for 

serveringsvirksomhet. 

 

7. Valborg Bekken, Hamarvik, godkjennes som stedfortreder. 

 

8.  Kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått av begge to. 

 

  


